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Technologie & Techniek
Vakbeurs

Autotron Rosmalen is wederom de loca-
tie waar Foodtech wordt gehouden. De 
Nederlandse vakbeurs voor technologie 
en innovatie in de voedingsmiddelenin-
dustrie brengt een overzicht van produc-
ten en ontwikkelingen uit de branche  
(zie kader) voor zowel mkb als grote 
bedrijven en voor alle sectoren van de 
food industrie. 

Efficiënt beursbezoek
Kenmerkend voor FoodTech is het beurs-
concept van organisator easyFairs dat is 
gericht op een tijd- en kostenefficiënt 
beursbezoek. De locatie is goed bereik-
baar, zonder parkeerkosten, en toegang 
tot de beurs, beurscatalogus en het lezin-
genprogramma zijn gratis. Foodtech telt 
dit jaar ruim 100 exposanten en is dage-
lijks geopend van 9.30-17.00 uur.

Kennisplein met food design
Het Kennisplein op de beursvloer wordt 
verzorgd door HAS Den Bosch en HAS 
KennisTransfer. Een nieuwe generatie 
food designers, vierdejaarsstudenten van 
de opleiding Food & Innovations van HAS  
Den Bosch, presenteren hier hun afstu-
deerprojecten. De projecten lopen uiteen 
van ‘Prickles’, verrassende groente en 
fruit op zuur gezet, tot de glutenvrije pro-
ductlijn ‘Bonte Molen’ en nieuwe dran-
kenconcepten als ‘Mrs Frost Hot Drinks’ 
voor de wintertijd en ‘Iced Brews’, verse 
ijskoffie.
HAS Kennis Transfer licht voor over inno-
vatie en verzorgt op beide beursdagen 
lezingen. Er wordt ingegaan op de markt-
vraag en conceptontwikkeling, het vin-
den van gekwalificeerd personeel, gezon-
de voeding en kwaliteit(certificeringen).

learnShops 
De lezingen van HAS KennisTransfer wor-
den gegeven binnen het veel uitgebreide-
re learnShops-programma dat wederom 
onderdeel uitmaakt van Foodtech. Ook 
het Nederlands Verpakkingscentrum en 
de Nederlandse Vereniging voor Doelma-
tig Onderhoud verlenen hieraan hun 
medewerking. Deze gratis seminars zijn 
praktisch van aard. Op woensdag 23 mei 
komen de onderwerpen aan de orde:  
risicomanagement; corrosiepreventie; 

co-packing; hogedrukpasteurisatie;  
plastics;  duurzamere voedselketens en 
chemische verontreiniging van verpakte 
voeding; verpakkingsopleidingen. Don-
derdag 24 mei staan centraal: kwaliteits-
voorspelling met behulp van sensoren in 
de keten, composteerbare kunststoffen 
in verpakkingen, voedselveiligheidscerti-
ficatie voor de verpakkingsindustrie en 
duurzaam grondstoffenbeheer.

Bijgesloten in deze VMT treft u de beurscata-
logus van Foodtech 2012 aan. In de hierna 
opgenomen voorbeschouwing wordt een voor-
proefje genomen op wat de vakbeurs brengt 
met beschrijvingen van noviteiten en exposi-
tieprogramma’s van deelnemende bedrijven.

Efficiënter produceren, procesinnovaties doorvoeren, energie besparen, meer weten over 

voedselveiligheidsaspecten of geïnspireerd worden door jonge fooddesigners? Op 23 en 24 mei 

zorgt de vakbeurs Foodtech 2012 voor een snelle update. Naast exposanten die hun kennis en 

producten presenteren, brengt de Foodtech een uitgebreid lezingenprogramma. 

Breed aanbod op  
Foodtech 2012

Tijdens Foodtech wordt de Google workshop 
‘Beter scoren met uw website’ gegeven, die 
ingaat op de vindbaarheid in Google, praktijk-
voorbeelden en online tools. Daarmee wordt 
kennis aangereikt om meer uit de eigen website 
te halen in de vorm van leads, directe online 
verkoop of meer traffic naar de site. Tijdens de 
workshop wordt van een van de deelnemers een 
quick scan van de website gemaakt en praktisch 
advies gegeven over het optimaliseren van deze 
website. De quick scan kan in een later stadium 
voor alle andere workshopdeelnemers worden 
gemaakt.
Datum: woensdag 23 mei 2012.
Spreker: Desley Hoornstra, MYbusinessmedia.
Tijd: 12.00-14.15 uur.
Inschrijven kan via www.easyfairs.com of via 
www.vmt.nl/bijeenkomsten.
De workshop is gratis.

Google workshop 

– Procestechnologie
– Meet-, analyse- en inspectieapparatuur
– Verpakken en coderen
– Ingrediënten en additieven
– IT en automatisering
– Kwaliteit, hygiëne, veiligheid en milieu
– Interne logistiek en opslag
– Bouw en inrichting
– Koeling en klimaatbeheersing
– Dienstverlening en advies

Expositieprogramma Foodtech

Vakbeurs voor technologie en innovatie in de voedings-
middelenindustrie brengt een overzicht van producten en 
ontwikkelingen voor alle sectoren van de foodindustrie. 
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Noviteitenoverzicht

Sneltest voor mycotoxinen
Neogen Europe demonstreert op zijn 
stand op de Foodtech een nieuw test-
format voor de detectie van mycotoxi-
nen. De Reveal Q+ teststrip geeft in 
enkele minuten aan hoeveel van een 
bepaalde soort mycotoxine aanwezig 
is in een monster. De lijnen op de strip 
worden afgelezen met behulp van een 
handzaam afleesapparaat. Daarmee 
worden de resultaten ook opgeslagen 
en kunnen ze met de bijgeleverde 
software worden verwerkt. De testen 
zijn ontwikkeld op basis van vastge-
stelde limieten voor mycotoxinen in 
voedingsmiddelen en ingrediënten. 
Ze zijn beschikbaar voor mycotoxinen 
als aflatoxine, DON en zearalenone. 

Neogen Europe Ltd, Auchincruive, Ayr, KA6 5HW, Schotland, QQ
UK, tel. 0800-0222571, info_nl@neogeneurope.com,  
www.neogeneurope.com/FoodSafety/R_Index.html
Stand B1010

Neogen demonstreert 
een nieuw testformat 
voor de detectie van 
mycotoxinen: de Reveal 
Q+ teststrip.

Act-in ontwikkelt de OEE-Next Generation die ook  
rekening houdt met het energieverbruik van de  
productiemiddelen.

Nieuwe kijk op OEE
Software-ontwikkelbedrijf Act-in werkt samen met de universiteit van Aken, 
de Duitse overheid en drie productiebedrijven aan de ontwikkeling van een 
geheel nieuwe kijk op OEE. Deze OEE-Next Generation houdt naast de 
geijkte parameters, snelheid, beschikbaarheid en kwaliteit tevens rekening 
met het energieverbruik van de productiemiddelen. Op Foodtech wordt 
een uitgebreide demonstratie gegeven.
Act-in is gespecialiseerd in het maken van Manufacturing Excecution Sys-
tem (MES)-software (volgens de ISA95 standaard) . De software kenmerkt 
zich door ‘twee gezichten’. Enerzijds is er de managementzijde met de key 
performance indicatoren en Pareto-analyse-instrumenten en anderzijds is 
er de operatorzijde met een productie-fijn-planning, kwaliteitsmodule en 
eenvoudige ingave van productieparameters.

Act-in BV, Keizersveld 77, 5803 AP Venray, tel. 0478-531153,  QQ
ron.hartman@act-in.com, www.act-in.com
Stand D1016

UVC-technologie voor desinfectie
Bioclimatic biedt desinfectie-
oplossingen aan op basis van 
UVC-licht. Lopende banden, 
water, lucht en allerlei soorten 
oppervlaktes en gereedschap-
pen zijn te desinfecteren door 
deze een aantal seconden te 
beschijnen met een krachtige 
UVC-lamp. Een voorbeeld is 
een banddesinfectie-apparaat 
dat lopende banden geduren-
de productie desinfecteert, 
waardoor kruisbesmetting 
wordt voorkomen. Toepassing 
in de vleesverwerkende indus-
trie resulteert in kostenbesparingen op schoonmaak, het 
gebruik van chemicaliën en uitval. De eenvoud van de UVC-
technologie maakt dat het in veel situaties is toe te passen.  
Zo is het desinfecteren van verpakkingen en folie een beproefd 
concept.  

Bioclimatic, Luzernestraat 53a, 2153 GM Nieuw-Vennep,  QQ
tel. 0252-626962, info@bioclimatic.nl, www.bioclimatic.nl
Stand D1021

Bioclimatic levert een banddes-
infectie-apparaat dat lopende 
banden gedurende productie 
desinfecteert.

Besparingen op afvalwaterheffing
Lutra komt met mogelijkheden om te besparen op de afvalwaterheffing in de voedingsmiddelenindustrie. Bedrijven die hun afval-
water rechtstreeks op het riool lozen, kunnen de mogelijkheden bezien om het water zelf te zuiveren en zo de jaarlijkse heffing 
sterk verlagen. Een terugverdientijd van minder dan drie jaar van deze investering behoort tot de mogelijkheden. Ook voor bedrij-
ven die reeds een afvalwaterbehandeling hebben, is het zinvol om de huidige situatie te analyseren. Optimalisatie of uitbreiding 
van de bestaande installatie kan tot kostenreductie leiden. Bij het ontwerp van installaties moet rekening worden gehouden met 
specifieke eisen en omstandigheden.
De onderhoudskosten van de relatief simpele, robuuste installaties die Lutra levert, zijn laag. Lutra heeft een eigen servicedienst, 
die ook het onderhoud kan verzorgen. Via het plaatsen van een pilotinstallatie op locatie is inzichtelijk te maken welk rendement 
en welke besparing te realiseren zijn.

Lutra Milieusystemen BV, De Meteoor 15, 8251 AK Dronten, tel. 0321-316161, info@lutra.nu, www.lutra.nuQQ
Stand B1001
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Inspectiemethodes
Bactoforce is gespecialiseerd in inspecties van procesapparatuur, tanks en leidingen. 
Hierin schuilen locaties waar micro-organismen zoals pathogenen, bederfverwekkers 
en thermofielen, kunnen (over)leven. Gevonden worden bio-films en onvolledige  
CIP-reiniging (oud vuil), lekkage in warmtewisselaars, cracks, haarscheuren en  
corrosie en gebrekkige lassen in tanks en leidingen.
Op de Foodtech demonstreert Bactoforce drie inspectiemethodes: de nauwkeurige 
warmtewisselaar lekkagetest, endoscopie en de cracktest. Bezoekers kunnen zelf 
cracks en bio-films ontdekken. Bactoforce plaatst daartoe een tank van 3,5 meter 
hoog op de stand. 
De inspecties worden ingezet voor validatie en preventie om zo in de productie een 
verbetering van de hygiënische status te bereiken. Naast borging van productveilig-
heid wordt als resultaat ook een verbetering van houdbaarheid gemeld.
Het product van Bactoforce is een inspectierapport, dat meer en meer bij audits en 
onderhoudsplanning  wordt gebruikt. Om die reden heeft Bactoforce ook een online 
rapportagesysteem ontwikkeld: R-Force, waar de uitkomsten van inspecties, inclusief 
foto’s en alle technische details, in zijn vermeld. De status van een apparaat is in de 
tijd te volgen, zodat inspecties doeltreffender zijn te plannen.

Bactoforce, Lingewei 27, 4004 LK  Tiel, 0344-634990, marcel.wilmink@bactoforce.QQ
com, www.bactoforce.com
Stand A1006

Op de Foodtech demonstreert Bactoforce 
drie inspectiemethodes.

NIR-spectroscopie
Bruker Optics is gespecialiseerd in nabije infrarood spectroscopie (NIR). Deze tech-
niek is zowel online als in het laboratorium te gebruiken met voordelen als op afstand 
kunnen meten, snelle resultaten en geen monstervoorbereiding. Het is een snelle en 
nauwkeurige techniek voor niet-destructief analyseren van vloeistoffen, vaste stoffen 
en pasteuze materialen.  
Bruker brengt drie instrumenten onder de aandacht. De MPA, Multi Purpose Analyzer, 
is een multifunctionele analyzer voor zowel vloeistoffen, vaste stoffen, poeders als 
tabletten. De software zorgt voor de juiste keuze van de meetaccessoire, zodat dit 
gevalideerd en zonder handmatige wisselingen gebeurt. 
Tango versnelt FT-NIR-spectroscopie en is geschikt voor de analyse van voedings-
middelen, met name in laboratoria met beperkte ruimte. Het instrument is robuust, 
nauwkeurig en eenvoudig te bedienen. De Matrix-serie is een FT-NIR voor procesom-
standigheden, bevat de nieuwste optische technologie en is heel gevoelig en stabiel. 
Er zijn configuraties beschikbaar met de mogelijkheid om zes probes te koppelen.

Bruker Optics,Oostsingel 209, 2612 HL Delft, tel. 088-1122770,  QQ
chris.vanderhaas@brukeroptics.nl, www.brukeroptics.nl
Stand D1004

Tango voor FT-NIR-Spectroscopie in  
laboratoria met beperkte ruimte.

Transportbanden met compacte toplaag
Chiorino toont op Foodtech de HP polyurethaan transport- en 
procesbanden. De banden onderscheiden zich van traditionele 
PU- of PVC-banden door de samenstelling van polyurethaan en 
de compacte toplaag. Deze laag is niet poreus, waardoor bacte-
rievorming op de band wordt voorkomen. Door de fysieke,  
chemische en mechanische eigenschappen heeft de band een 
lange standtijd. De banden zijn geschikt voor gebruik bij direct 
contact met voedingsmiddelen. De mate van migratie is veel 
lager dan de wettelijk toegestane waarden. De HP-banden zijn 
goed bestand tegen oliën, vetten en reinigingsmiddelen. Er kan 
worden gewerkt bij temperaturen van -30 tot +110°C. Door het 
lage gewicht en de flexibiliteit zijn de HP-banden geschikt voor 
hoge snelheden terwijl het geluidsniveau laag blijft. 

Ook als de band is voorzien van gesloten zijkanten, in combina-
tie met een mesovergang of met backflexing, werkt de band 
goed. Daarbij is de flexibiliteit hoog. De lassen zijn bestand 
tegen de werking van extreme transportsystemen, bijvoorbeeld 
met dubbele mesovergangen van 45°. Ook kan de band een 
schurende werking weerstaan. De HP-banden zijn dan ook te 
gebruiken voor accumulatietoepassingen van producten, maar 
ook bij toepassing van schrapers. Deeltjes, ook op de loopzijde 
van de band, vormen geen probleem.

Chiorino Benelux, Westkanaaldijk 5-07,3542 DA Utrecht,  QQ
tel. 030-2413060, denharder@chiorino.nl  www.chiorino.com
Stand I1005
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De GEM venturi condenspot won in Enge-
land de ‘Food Processing Award’. Produ-
centen als Kraft, Ferrero, Kellogg’s, 
Weetabix, GlaxoSmithKline, Diageo, 
Loders Croklaan, FrieslandCampina en 
Premier Foods maken er gebruik van.
Zowel de condenspot als de condensor 
zijn gemaakt van roestvast staal en gaan 
20 jaar mee. 

SynTherm, Postbus 5, 7600 AA Almelo, QQ
tel. 0546-852328,www.syntherm.com
Stand D1017

Energie- en procesefficiency 
SynTherm toont de energie-efficiënte 
producten van Thermal Energy Internati-
onal (TEI). Het productengamma van TEI 
omvat onder andere de GEM venturi con-
denspot en de Flu-Ace direct contact 
rookgascondensor voor stoom- en warm-
waterketels. 
Doel van beide innovatieve technieken is 
energiebesparing en procesoptimalisa-
tie, waarbij er met de GEM venturi con-
denspot aanzienlijk op stoomconsumptie 
is te besparen en met de Flu-Ace conden-
sor eenvoudig afvalwarmte uit rookgas-
sen is te recupereren, waarbij een ketel-
rendement van 100% is te benaderen.

Dwarsdoorsnede 
van de GEM venturi 
condenspot met fil-
ter.

Lets innoveert met bakkenwasser
Het reinigen van grote bakken is arbeidsintensief en lastig. Om die reden 
heeft Lets nu een bakkenwasser ontwikkeld die de bakken reinigt op hoge 
druk. Bovendien gebeurt dit met grote slagkracht doordat de spuitnozzles 
op bewegende armen zijn gemonteerd. Daardoor is de meest lastige ver-
vuiling op bakken schoon te krijgen.
Vaak blijft er water onderin de bak staan, waardoor er niet grondig kan 
worden gereinigd. De oplossing die Lets hiervoor heeft, is om de bakken 
op de kant te wassen. Het is echter lastig om de bak op deze wijze door de 
machine te voeren. Er is dan ook een aanloopbaan met kantelaar bij de 
unit ontwikkeld. Nadat de bakken intensief zijn gewassen doen de ontkan-
telaar en uitloopbaan precies het omgekeerde en staan de bakken weer 
recht. 

Lets BV, Bedrijfsweg 33, 8251 KK Dronten, tel. 0321-386600,  QQ
j.bredewold@letsbv.nl, www.letsbv.nl
Stand H1000

Bakkenwassers worden steeds verder uitgebouwd en geautomatiseerd.

Specifieke aandrijftechniek voor food
DeR-Tec heeft een uitgebreid programma roestvast-
stalen aandrijvingen specifiek voor de voedingsmid-
delen- en drankenindustrie. Van roestvast stalen 
draaistroommotoren is er een grote voorraad en 
voor vermogens tot 2,2 kW zijn er geen levertijden. 
Ook heeft DeR-Tec roestvast stalen wormwielvertra-
gingskasten en kegelwielvertragingen (beide drie 
modelgroottes) op voorraad met eveneens nage-
noeg geen levertijd als gevolg van eigen assembla-
ge. Medio juli wordt een roestvast stalen co-axiale 
motorreductor, als eerste uit een serie van drie 
modelgroottes, op de markt gebracht.
DeR-Tec levert verder onder meer roestvast stalen en 
kunststof lagersystemen, roestvast stalen machine-
stelvoeten en specifieke roestvast stalen producten, 
eveneens speciaal voor de voedingsmiddelenindus-
trie.

DeR-Tec Aandrijftechniek BV, ‘s-Gravendijckse-QQ
weg 55, 2201 CZ Noordwijk, tel. 071-4092409, 
www.dertec.nl, www.rvsaandrijving.nl
Stand E1017

DeR-Tec is gespecialiseerd in roestvaststalen aandrijvin-
gen specifiek voor de voedingsmiddelenindustrie.

Kwaliteitsmanagement
Dienstverlener op het gebied van voedselveiligheid KTBA presenteert zich 
op stand A1005. Het bedrijf, met vestigingen in Nederland en België, heeft 
zo’n 40 foodsafety-specialisten in dienst. De kernactiviteit is kwaliteitsma-
nagement voor de voedingsmiddelenindustrie. Maatwerkoplossingen spe-
len een cruciale rol bij het bereiken van resultaat. Daarbij gaat het niet 
alleen om het behalen van een voedselveiligheidscertificaat, maar om 
structurele verbetering van organisaties en processen en continuïteit in het 
behouden van het hoogste kwaliteitsniveau.
Naast kwaliteitsmanagement biedt KTBA additionele dienstverlening aan, 
zoals advies op het gebied van internationale voedingsmiddelenetiketten 
(QA Support), en worden trainingen verzorgd (FoodCampus).

KTBA, Prof. Eykmanweg 5a,5144 ND Waalwijk, tel. 041-6348910,  QQ
www.ktba.nl
Stand A1005

_vmt0912_eb   20 26-04-12   15:44:49



vmt | 8 mei 2012 | nr 9/10 21

Controlewegers en batching & grading
Precia-Molen presenteert de serie controlewegers en batching & grading-machines. De checkwe-
gers zijn ontworpen voor het monitoren van productielijnen met een volledige controle op de 
productflow. De batching & grading-machines sorteren en groeperen op hoge snelheid ‘naakte 
producten’, zoals vlees en vis, op een vooraf vastgesteld gewicht. Verder toont Precia-Molen 
apparatuur uit het bestaande programma industriële weegapparatuur. Het bedrijf is gespeciali-
seerd in vraagstukken op het gebied van zowel statisch als dynamisch wegen. Naast advies heeft 
Precia-Molen een servicedienst voor installatie en (preventief) onderhoud van de weegappara-
tuur. Ook revisie van bestaande apparatuur wordt gedaan. 

Precia-Molen, Postbus 3246, 4800 DE Breda, 076-5242520, sales@preciamolen.nl,  QQ
www.preciamolen.nl
Stand A1042

Nieuwe controlewegers zijn  
te zien op de stand van  
Precia-Molen.

Centrifugaalpomp
Bij bepaalde toepassingen is het belang-
rijk dat centrifugaalpompen geheel leeg 
lopen na gebruik. Inventflow brengt van 
het fabrikaat Hilge een verticaal opge-
stelde centrifugaal pomp die om die 
reden zo is ontworpen dat het pomphuis 
te allen tijde geheel leeg loopt na een 
productie of reinigingscyclus. De pom-
pen kunnen worden geleverd met de vol-
gende certificaten: 3.1, 2.1 electropolijst 
oppervlakte ruwheidstest, FDA declarati-
on conformity.

Inventflow BV, Twentepoort Oost QQ
25B,7609 RG Almelo , 0546-458072, 
www.Inventflow.nl
Stand A1007

Verticaal opgestelde  
centrifugaalpomp die geheel 
leegloopt na productie.

Visionsysteem
Espera brengt het modulair opgebouwde 
ESVS visionsysteem dat zowel verpakkin-
gen als etiketten controleert op aanwe-
zigheid en positie. Dit gebeurt door mid-
del van een automatisch instelbare 
bovencamera en een vast gemonteerde 
ondercamera. Controle van correcte 
bedrukking van teksten, prijs, logo of 
barcode op een etiket is standaard moge-
lijk. Afhankelijk van aantal en soort con-
troles kan dit tot 150 verpakkingen per 
minuut. Daarnaast zijn er diverse opties 
beschikbaar, zoals (software)integratie 
en uitstootsystemen. Het geheel kan via 
een Espera terminal of via een PC termi-
nal eenvoudig worden bediend. Het 
ESVS-systeem kan zowel geïntegreerd 
worden op bestaande als op nieuwe 
Espera apparatuur, maar is ook als zelfstandige unit beschikbaar. 
De ESVS is een eigen ontwikkeling van het Duitse Espera-Werke, de  
moedermaatschappij van Espera-Nederland. Espera is al bijna 40 jaar 
actief op de Nederlandse markt met weeg- en uitprijssystemen en  
print & apply-oplossingen. 

Espera-Nederland BV, De Boelakker 6, 5591 RA Heeze, 040-2530665,  QQ
j.zwaan@espera.nl, www.espera.com
Stand B1012

Het nieuwe Espera ESVS vision-
systeem dat zowel verpakkingen 
als etiketten controleert op aan-
wezigheid en positie met uitsto-
ter.

Workshops verpakken
De NVC workshop Testmanagement voedselcontact-
materialen (18 juni 2012) is bestemd voor iedereen 
die (indirect) te maken heeft met testmethoden van 
voedselcontactmaterialen, het omgaan met testre-
sultaten en de ‘declaration of compliance’ (DoC). In 
de workshop wordt aandacht besteed aan de basis-
principes van de EU-wetgeving, testmethoden, ver-
antwoordelijkheden in de keten, eisen die gesteld 
worden aan de DoC en de interpretatie ervan. De 
leerstof wordt geoefend in praktijkcases.
De NVC workshop Verpakkingen van Biopolymeren 
(25 juni 2012) geeft meer inzicht in de eigenschap-
pen en toepassingsmogelijkheden van verpakkingen 
van biopolymeren in de eigen praktijk. Tijdens de 
workshop komen herkomst en afvalfase alsook de 
technische eigenschappen en toepassingen van  
biopolymeren aan bod. De deelnemers oefenen de 
theorie door middel van analyses van verschillende 
verpakkingen.

NVC, Stationsplein 9K, 2801 AK Gouda, QQ
www.nvc.nl, tel. 0182-512411.
Stand E1000

MVO Prestatieladder 
DNV Certificering & Training brengt de certificatie-
norm MVO Prestatieladder onder de aandacht. Hier-
mee zijn inspanningen van bedrijven en organisaties 
op het gebied van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) direct inzichtelijk te maken en 
te certificeren. De volledige bedrijfsvoering moet 
worden gericht op MVO, zoals verwoord in de draft 
ISO 26000.
Verder presenteert DNV Business Assurance de 
auditmethode Risk Based Certification, die inzicht 
geeft in de beheersing van risico’s, ontwikkelingen 
en prestaties. 

DNV Certificering & Training, Zwolseweg 1, 2994 QQ
LB Barendrecht, tel. 010-2922700,  
certificatie@dnv.com, www.dnvba.nl/food en 
www.dnvba.nl/mvo.
Stand I1003
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